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€54  

milioane  

finanțare UE 
pentru educație, 

sănătăte și adaptarea la 

schimbările climatice. 

. 

 

INTERREG NEXT 

ROMÂNIA–UCRAINA 

2021–2027 A FOST 

APROBAT! 

 

Programul România – Ucraina va finanța 
proiecte de cooperare și va sprijini organizații 

de ambele părți ale graniței. 

 

Interreg NEXT România – Ucraina este o 

continuare a celor aproape 20 de ani de 

cooperare. Noul Program reprezintă a 4-a 

generație de asistență financiară europeană 

menită să integreze economic și social zonele 

de frontieră din cele 2 state. 

România și Ucraina au o lungă istorie de 

cooperare. Cele două țări au cooperat în cadrul 

Programelor PHARE/TACIS, ulterior în cadrul 

Programului România-Ucraina-Republica 

Moldova 2007-2013 și, în prezent, în cadrul 

Programului Operațional Comun România-

Ucraina 2014-2020, acesta fiind încă în 

implementare.  

Începând cu această nouă perioadă de 

finanțare, 2021-2027, ne alăturăm familiei 

Interreg și vom adopta identitatea vizuală și 

noul logo Interreg NEXT. 
 

Noul Program Interreg NEXT România - Ucraina 

a primit undă verde din partea Comisiei 

Europene. La 30 noiembrie, Comisia a adoptat 

oficial noul program de cooperare 

transfrontalieră dintre România și Ucraina.  

 

Cu un buget de 54 de milioane EUR, finanțare 

din partea Uniunii Europene aferentă perioadei 

2021-2027, programul nou aprobat urmărește să 

promoveze cooperarea transfrontalieră, să 

stimuleze tranziția verde și să sprijine 

asistența medicală și educația.  

 

Programul Interreg NEXT România – Ucraina 

este pregătit și pune la dipoziție instrumente 

utile pentru următorii ani. Organizațiile 

interesate, de ambele părți ale frontierei, vor 

primi sprijin financiar pentru a aduce soluții la 

provocări de natură socio-economică, de mediu 

sau de siguranță a granițelor comune. 
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 O regiune mai puternică, mai rezilientă și mai socială 

Uniunea Europeană investește în viitorul regiunii 

noastre și va rămâne solidară cu Ucraina 

#StandwithUkraine, la fel va rămâne și comunitatea 

de cooperare transfrontalieră. 

UE va finanța regiunea cu un total de 665 de 

milioane EUR, în perioada 2021-2027, prin 

programe transfrontaliere și transnaționale 

Interreg la care iau parte Ucraina și Republica 

Moldova. 

Programul nostru va contribui, de asemenea, la 

această provocare majoră cu care ne confruntăm, 

și anume reconstruirea Ucrainei și restabilirea 

cooperării transfrontaliere după război.  

În același timp va investi în județele de graniță din 

România pentru a reduce decalajele de dezvoltare 

existente intre regiuni la nivel european.

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programul Interreg NEXT România-Ucraina 

are așadar o agendă complexă pentru 

perioada 2021-2027:  

- investiții în educație 

- refacerea infrastructurii de sănătate 

- conservarea siturilor de patrimoniu cultural 

- prevenirea dezastrelor naturale 

- protejarea biodiversității  

- îmbunătățirea managementului granițelor 

 

Noul Program este o oportunitate pentru 

beneficiarii din România și din Ucraina de a 

consolida parteneriate, de a găsi noi soluții la 

probleme reale și de a crea mai multe beneficii 

pentru cetățenii din ambele state. 

Vă puteți familiariza cu documentul 

Programului Interreg NEXT România-Ucraina 

AICI și vă invităm să urmăriți website-ul ROUA 

pentru a găsi informații actualizate –         

www.ro-ua.net.  

 

Parteneri vechi și noi, împreună, 
pentru un nou program! 

 

https://www.ro-ua.net/images/Interreg_VI-A_NEXT_Romania_Ukraine_aprobat.pdf
http://www.ro-ua.net/
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Priorități comune pentru  

provocări comune 
Strategia tematică Interreg NEXT, pentru perioada 2021-2027, este structurată în jurul a                 

2 obiective de politică, 1 obiectiv specific Interreg și 3 priorități împărțite în 6 obiective specifice. 

 

 

Misiunea programului Interreg 

NEXT este de a finanța 

parteneriate de cooperare între 

organizații și instituții din 

România și din Ucraina.  

Proiectele pot include o gamă 

largă de parteneri, cum ar fi: 

autorități locale și regionale, școli 

(vocaționale, tehnologice, sanitare 

etc.) universități, spitalele locale, 

municipale și regionale, ONG-urile 

și orice alte asociații sau 

organizații relevante pentru 

fiecare domeniu al obiectivelor 

specifice. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Alocarea financiară este aferentă 

fiecărui obiectiv specific. 
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Prioritatea 1: Protecția 
mediului în context 

transfrontalier

Obiectiv Specific:

Schimbări climatice și 
prevenirea dezastrelor

Obiectiv Specific:

Biodiversitate

Prioritatea 2: Dezvoltarea 
socială în context 

transfrontalier

Obiectiv Specific:

Educație

Obiectiv Specific:

Sănătate

Obiectiv Specific:
Cultură și Turism

Prioritatea 3: Cooperarea la 
frontieră

Obiectiv Specific Interreg : 
Sporirea siguranței și 

securității Europei

34%

5%26%

20%

10% 5%
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Iată câteva exemple de acțiuni indicative pentru fiecare obiectiv specific, în timp ce versiunea extinsă poate fi 

consultată în documentul oficial de program: 

 

Îmbunătățirea EDUCAȚIEI incluzive 

 Infrastructură educațională (reabilitare, modernizare, extindere etc.); 

 Digitalizare și echipamente; 

 Planuri și strategii educaționale comune, programe de formare și mentorat; 

 Parteneriate, schimburi de experiență și bune practici; 

 Campanii de informare/conștientizare; 

 

 Asigurarea asistenței MEDICALE de calitate 

 Infrastructura serviciilor de sănătate publică (constructie/reabilitare/modernizare); 

 Facilități de screening/monitorizare/prevenire/laboratoare mobile; 

 Digitalizare și dotări, inclusiv pentru serviciile de urgență; 

 Training și schimb de experiență, telemedicină și programe comune; 

 Campanii de conștientizare; 

 

 CULTURĂ și TURISM DURABIL 

 Infrastructura monumentelor istorice și culturale (restaurare, conservare, 

consolidare, protecție etc.); 

 Sprijin si promovare pentru activităși meșteșugărești specifice și tradiționale; 

 Digitalizare, platforme de turism digital, rețele turistice transfrontaliere; 

 Campanii, publicații, studii, strategii; 

 

Adaptarea la schimbările climatice și prevenirea RISCURILOR DE 

DEZASTRE   

 Infrastructură verde și albastră (construcție, reabilitare, modernizare etc.); 

 Echipamente pentru situații de urgență și sisteme de monitorizare; 

 Strategii și instrumente comune, planuri de acțiune și proceduri comune pentru 

managementul pericolelor și prevenirea riscurilor; 

 Instruiri și schimburi de bune practici; 

Protecția și conservarea BIODIVERSITĂȚII   

 Facilități pentru îmbunătățirea capacității umane/tehnice și monitorizarea ariilor 

protejate; 

 Studii, cercetări, protocoale comune, strategii, planuri de acțiune, training-uri și 

campanii de informare; 

 Evaluarea, protecția și îmbunătățirea eco-sistemelor existente; 

 Infrastructură verde urbană; 

 

Managementul trecerii FRONTIEREI 
 Infrastructură (modernizare/reabilitare) și echipamente specifice activității 

jandarmeriei, poliției de frontieră, serviciului vamal;  

 Strategii și planuri comune de intervenție; 

 Instruiri comune, schimburi de bune practici, campanii de conștientizare; 
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În cadrul celei de a 7-a reuniuni a Comitetului 

Comun de Monitorizare s-a efectuat o analiză a 

stadiului implementării programului actual. De 

asemenea, s-au evaluat și acțiunile necesare 

pentru accelerarea activităților de proiect, 

având în vedere necesitatea finalizării acestora 

până la sfârșitul anului 2023. 

În prezent, 66 de proiecte de cooperare sunt 

finanțate prin Programul România-Ucraina, în 

valoare totală de 65,9 milioane EUR, din care 

51,8 milioane EUR sunt fonduri nerambursabile.  

Proiectele vizează atât investiții în infrastructură, 

cât și achiziția de dotări, schimburi de experiență și 

instruiri comune ale partenerilor din cele două 

state participante. 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultatele tangibile ale proiectelor finanțate de 

Uniunea Europeană prin Programul Operațional 

Comun România-Ucraina 2014-2020 sunt deja 

vizibile, demonstrând astfel utilitatea priorităților 

selectate. 

Până la data reuniunii, au fost plătite beneficiarilor 

38 milioane EUR, constând atât în prefinanțări, cât 

și în plăți finale pentru proiectele care și-au încheiat 

deja activitățile. 

STATUS CURENT POC ROMÂNIA-

UCRAINA: 

PROIECTE ÎN VALOARE DE                 

65,9 MILIOANE EUR 
 

La întâlnire au participat reprezentanții 
Autorității de Management (MDLPA), ai 

Autorităților Naționale din România și 
din Ucraina, ai Comisiei Europene, 

precum și reprezentanții Secretariatului 
Tehnic Comun (BRCT Suceava), 

autoritățile locale din județele și 
oblasturile care fac parte din aria 

programului. 
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Noul Regulament European 

pentru programele de cooperare 

 

În cadrul celei de-a 7-a reuniuni a Comitetului 

Comun de Monitorizare, reprezentantul Comisiei 

Europene, dna. Tanya DIMITROVA - Manager de 

Program al Programului Operațional Comun  

România-Ucraina 2014-2020, a prezentat un 

rezumat al modificărilor incluse în noul 

Regulament European.  

Acest nou act legislativ european a fost aprobat 

pentru a veni în ajutorul programelor de cooperare 

afectate de conflictul din Ucraina și de suspendarea 

cooperării cu Rusia și Belarus. 

Ca parte a documentului, sunt propuse măsuri în 

încercarea de a oferi mai multă flexibilitate în 

implementarea proiectelor, dar și de a simplifica 

procedurile de gestionare a programelor de 

cooperare. 

Aici puteți citi regulamentul. 

 

 

 

 

 

Regulamentul (UE) 2022/2192 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 9 noiembrie 2022 de 

stabilire a unor dispoziții specifice pentru 

programele de cooperare pentru perioada 2014-

2020 sprijinite de Instrumentul european de 

vecinătate și în cadrul obiectivului de cooperare 

teritorială europeană, ca urmare a perturbării 

punerii în aplicare a programului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ro-ua.net/images/Regulation_2192_2022.pdf
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MARELE 
CÂȘTIGÂTOR 
AL 
INTERREG SLAM 
2022  

Marea finală a competiției proiectelor de 

cooperare europeană - Interreg SLAM, 

ediția 2022, a avut loc la Bruxelles, pe          

27 octombrie 2022. 

Gala a fost organizată de Interact în cadrul 

evenimentului anual al Comisiei Europene 

dedicat tuturor programelor Interreg. 

 

Programul Operațional Comun 

România-Ucraina 2014 - 2020 

a câștigat marele premiul al 

competiției SLAM cu 

proiectul "Realitatea Virtuală 

unește Carpații: laboratoare 

școlare interactive". Felicitări! 

Competiția a fost dedicată 

proiectelor care implică tineri 

din comunitatea de cooperare. 

 

 

 

 

 

În finala competiției au 

participat 6 proiecte de 

cooperare cu beneficiari din    

12 țări europene, fiecare 

oferind o prezentare live pe 

scena evenimentului:  

"POCTEP", proiect Interreg 

Spania-Portugalia; "PROFESIA 

PERFECTĂ", proiect Interreg 

Slovenia-Ungaria; " REALITATEA 

VIRTUALĂ UNEȘTE CARPAȚII", 

proiect program ENI CBC 

România-Ucraina; 

"CODE/2CODE CORONA" 

proiect program IPA CBC 

Croația-Bosnia și Muntenegru; 

"TRAILS+" proiect Polonia-

Germania și "ARTIZANAT" 

proiect program IPA Ungaria-

Serbia. 

Aproape 1000 de participanți 

din întreaga Europă s-au 

alăturat live votului din mediul 

online, selectând proiectul 

"Realitatea Virtuală unește 

Carpații" câștigătorul absolut al 

ediției din 2022. 

PROIECTUL DE 
COOPERARE 
ROMÂNIA-
UCRAINA  

 A 
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După luni de pregătire, finaliștii noștri au prezentat 

povestea cooperării româno-ucraineană pe scena 

din cadrul galei finale Interreg SLAM 2022.  

Spectacolul live a arătat publicului cum Realitatea 

Virtuală (VR) transformă o sală de clasă 

obișnuită într-un loc captivant, atractiv și plin de 

experiențe de învățare interesante pentru elevi.  

 

Urmăriți reprezentația live AICI. 

 

Realitatea Virtuală (VR) a fost utilizată, în premieră, 

în procesul educațional permanent din școlile de la 

granița româno-ucrainenă, prin acest proiect pilot 

de finanțare europeană.  

Bugetul total al proiectului "Realitatea virtuală 

unește Carpații: laboratoare școlare 

interactive" a fost de aproximativ 300.000 EUR, iar 

activitățile           s-au desfășurat în perioada 2020-

2021. 

Pe lângă laboratoarele de Realitate Virtuală și 

Augmentată, partenerii au creat și două 

laboratoare de robotică, dar și programe de 

formare pentru profesori și elevi. Per total, 

proiectul a avut impact asupra a 200 de profesori 

și 3.000 elevi. 

Cele 4 școli, implicate în proiect, au beneficiat și de 

echipamente moderne noi (calculatoare, table 

interactive, proiectoare, dispozitive 

multifuncționale etc.), precum și de lucrări de 

infrastructură prin reabilitarea unor laboratoare 

școlare. Echipă de implementare a acestui 

proiect este formată din 5 parteneri, din 

regiunea Zakarpattya (Ucraina) și județul Satu 

Mare (România): Agenția "ARR" Transcarpatia (UA, 

Beneficiar Lider), Școala Gimnazială “Mircea Eliade” 

din Satu Mare (RO), Direcția de Educație, Sănătate, 

Cultură și Sport din Tyachiv (UA), Școala Tehnică 

"Anghel Saligny" din 

 

 

 

 

 

 

 

Turț (RO) și Departamentul de Educație, Tineret și 

Sport din Solotvyno (UA). 

 

“Acest premiu pentru mine, ca profesor, înseamnă 

un vis devenit realitate, înseamnă responsabilitate 

și noi oportunități pentru elevii noștri, înseamnă o 

realitate în lumea virtuală. 

Ca profesor de chimie, îmi era greu să le vorbesc 

elevilor mei despre particule subatomice, atomi și 

molecule, nimic vizibil sau tangibil. Acum, cu 

Realitatea Virtuală la îndemână, este foarte ușor 

de explicat și de înțeles. 

Ce poate fi mai frumos pentru un profesor decât 

să-și vadă elevii fericiți, dornici de a învăța și de a 

descoperi lucruri noi!" - Mariana Salăgean, 

Project Manager, Satu Mare. 

 

Dna. Mariana Salăgean a condus și echipa de 

participare de la Bruxelles, alături de Anna 

Tsymbolynets din Zakarpattya – prezentatoarea 

proiectului Virtual Lab și reprezentanții 

Secretariatului Tehnic Comun al Programului 

România – Ucraina 2014-2020. 

 

Evenimentul anual a fost deschis de comisarul 

european pentru coeziune și reforme, dna. Elisa 

Ferreira, care a subliniat importanța cooperării 

europene la frontierele externe ale Uniunii 

Europene. 

 

La gală au fost prezenți fizic peste 350 de 

participanți, printre care reprezentanți ai Comisiei 

Europene, dar și reprezentanți ai tuturor 

programelor de cooperare la granițele interne și 

externe ale Uniunii Europene. Evenimentul a putut 

fi urmărit în direct și online. 

Evenimentul anual 
INTERREG 
a pus în lumina 
reflectoarelor  
realizările Programului 
România - Ucraina 

https://www.youtube.com/watch?v=2MIfGbNR3kE
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PREMIUL PENTRU CEA MAI BUNĂ 

PUBLICITATE:  

Pictura murală “Mesaj pentru Ucraina” 

a avut 4.4 millioane reach 

 

 

Suntem încântați să vă anunțăm că evenimentul 

major al Programului nostru, „Mesaj pentru 

Ucraina”, a fost premiat la nivelul întregii 

comunități de programe Interreg. 

INTERACT a decis să recunoască și să premieze 

cele mai bune inițiative locale din 2022, pentru a 

aduce o recunoaștere muncii extraordinare pe care 

o fac programele de cooperare pentru a sărbători 

Ziua Cooperării Europene. 

Pictura Murală "Mesaj pentru Ucraina", a primit 

premiul pentru cel mai bun eveniment de 

publicitate dedicat Zilei Cooperării Europene 

din 2022. FELICITĂRI! 

Evenimentul-manifest a fost foarte apreciat de 

utilizatorii rețelelor de socializare, atât din 

România, cât și din Ucraina, generând peste 4,4 

milioane afișări, aprox. 40.000 de interacțiuni cu 

postările și peste 1.000 de urmăritori noi pe 

pagina de Facebook a Programului ENI CBC 

România-Ucraina 2014-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O pictură murală de mari dimensiuni a fost creată 

pe un perete de 3 etaje din Suceava (România) în 

urma unui concurs on-line de lucrări de artă pe 

tema #StandwithUkraine, și peste 500 de pachete 

de rechizite au fost distribuite școlilor din Ucraina. 

Pentru a ne aduce aminte de toate acele 

momente extraordinare de pe parcursul 

evenimentului, vă invităm să urmăriți AICI 

clipul posteveniment. Distribuiți mai departe 

povestea 

noastră! 

Scanează 

codul QR 

pentru a 

urmări 

clipul! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064248897209
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064248897209
https://www.youtube.com/watch?v=YF_0L-eM9Ok&t=1s
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Programul Operațional Comun România- Ucraina 2014-2020  este finanțat de  Uniunea Europeană, prin intermediul 
Instrumentului European de Vecinătate (ENI). 
Programul se adresează zonei aflate la frontiera dintre România și Ucraina și va contribui la atingerea obiectivului general 
al Instrumentului European de Vecinătate: evoluția către o regiune de prosperitate și bună vecinătate, realizată prin acțiuni 
de cooperare transfrontalieră în beneficiul statelor membre și nemembre ale UE care se învecinează. 
 
 
 

           www.ro-ua.net/ro/ 

Uniunea Europeană este constituită din 27 state membre care au decis să-şi unească treptat cunoștințele, resursele şi 

destinele. Pe parcursul a 50 de ani de extindere teritorială au construit împreună o zonă de stabilitate, democraţie şi 

dezvoltare durabilă, păstrând totodată diveristatea culturală şi libertăţile individuale. Uniunea Europeană s-a dedicat ideii 

de împărtăşire a realizărilor şi valorilor cu statele din afara graniţelor sale. 

 

Mesaj de sărbători – Autoritatea de Management 

Program finanțat de 

Uniunea Europeană 

 


